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Un any més, al voltant del 24 d’agost, a Balàfia estem de festa major.
El patró del barri, Sant Bartomeu, un dels Dotze Apòstols de Jesús, venerat per tota la cristiandat, es va dedicar a treballar per al bé de les primeres comunitats cristianes. En la seva missió evangelitzadora, es va
dedicar a transmetre les ensenyances de Jesús, unes ensenyances que
segueixen vigents avui dia, en forma de valors imprescindibles per a
l’esdevenir i el progrés de qualsevol barri, poble o ciutat: tolerància,
convivència, respecte mutu, germanor i estimació.
Nosaltres també formem comunitat i, en aquest sentit, la celebració
d’una festa major és un exemple més del fet que la implicació voluntària i desinteressada de les dones i els homes que hi conviuen és el que
permet tirar endavant projectes col·lectius, festes, actes populars i culturals, activitats lúdiques i solidàries... Tot plegat amb l’objectiu de generar caliu i germanor, sentiment de pertinença, fer que tothom s’hi
senti partícip, comparteixi estones de lleure i, en definitiva, hi hagi cohesió social.
Des de la parròquia de St. Antoni M. Claret, compromesa amb la vida
de les persones que integren el barri, fem una crida a seguir el testimoniatge de St. Bartomeu, que ens anima a adherir-nos de tot cor al projecte de Jesús. Tots nosaltres hem de ser també testimonis actius de la
nostra fe en Crist i hem de contribuir a alleugerir les dificultats de totes
les persones que ens envolten, siguin les que siguin: escoltant-les,
acompanyant-les, ajudant-les... sense esperar res a canvi. Segur que
cadascú, des de les seves possibilitats i circumstàncies, pot col·laborar
en la realització d’una tasca en benefici dels altres. Només cal proposar
-s’ho. L’esperit de servei i la voluntat d’aportar esperança han de ser el
motor que ens impulsa per a la consecució d’un món nou, més just,
més igualitari, amb menys paraules buides i amb més actes d’Amor.
Fem-ho possible!!
IHD

RESUM ECONÒMIC DEL JULIOL
SALDO A 30-06-2018:
Llibreta a la vista
INGRESSOS:
Quotes fixes
1.640,00
Donatius
550,00
Col·lectes dominicals
819,13
Abonaments despeses financeres
43,56
Aportació del Bisbat
1.000,00
DESPESES:
Amortització préstecs
1.987,38
Despeses financeres
147,25
Fulls dominicals
248,18
Manteniment climatització
267,42
Alarma
51,35
Revisió extintors
108,90
Devolució Quota fixa
20,00
Aigua
29,54
Llum
452,37
Gas
47,02
SALDO A 31-07-2018:
Llibreta a la vista
SALDO DEUTORS PRÉSTECS:
La Caixa
96.173,08
Claretians de Catalunya
259.000,00

6.094,34

4.052,69

3.359,41
6.787,62
355.173,08

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

PER PENSAR:

La pobresa que constatem en les nostres comunitats és una
oportunitat que tenim per replantejar les nostres celebracions, les nostres pregàries, les nostre litúrgies.

Litúrgia: fer lloc nosaltres per a Déu, per al transcendent, per
al misteri, per allò que ens despassa. Més que el producte de
les nostre intencions, dels nostres rituals, de les noatres pregàries , és posar-se a la presència d’una realitat que hi és
sempre i hi és arreu

ACTIVITATS PARROQUIALS SETEMBRE
16 diumenge APLEC MARTIRIAL: Cervera-Mas Claret
A les 5 de la tarda,: processó d’entrada i concelebració de
l’Eucaristia presidida per Sr. Bisbe de Lleida.
17 dilluns
CONSELL PARROQUIAL 20h.
20 dijous
REUNIÓ de CATEQUISTES: 20h.
26 dimecres EQUIP DE LITÚRGIA 20h.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

CATEQUESI FAMILIAR PROPER CURS
2on. any: REUNIÓ DE PARES: 25 setembre 20’30
PRIMERA TROBADA NENS/ES: 3 o 4 octubre: 18h.
1er. any: REUNIÓ DE PARES: 2 octubre 20’30
PRIMERA TROBADA NENS/ES: 8 o 9 octubre: 18h.
Inscripcions: els dilluns i dimecres, 2ª quinzena de setembre
de 19’30 a 21h
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

HORARIS PARROQUIALS:

(a partir de setembre)

MISSES: FEINERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 h (català)
VIGÍLIES DE DIUMENGES I FESTES.....19 h (castellà)
DIUMENGES i FESTIUS . .10 h. (català) i 12 h. (català)
DESPATX:
ELS DILLUNS i DIMECRES de 19’30 a 21h, i hores a convenir
ADRECES: Església c/ Vic 1
Despatx c/ Mn. Pelegrí 8 (al costat antiga església)
telèfon: 973 24 38 46,
http://www.parroquiaclaret.com
mail: parroquiabalafia@gmail.com
:
——————————————————————————————————————————————————————————————

PER PENSAR:

La litúrgia és treball del poble, mai no és individual (per individus
aïllats, tancats en ells mateixos), sinó que és trobada de persones
que s’obren als altres. La litúrgia ens uneix i ens envia a crear
comunitat. La nostra litúrgia és vàlida en la mesura que crea veïnatge, relacions, comunitat més enllà de l’assemblea que celebra
(M. Del Mar, Albajar, Abadessa de St. Benet de Montserrat)

SANT BARTOMEU PATRÓ

DE

BALÀFIA

NOM: Fill d’un cananeu anomenat Ptolomeu, el seu
nom real sembla que era Natanael (en arameu Natan
-el bar Tholmai), D’aquí el nom “bar-Tolmay”, en
català Bartomeu que significa fill de Ptolemeu.
FESTIVITAT: 24 d’agost (occident),
11 de juny(orient)
NAIXEMENT: Desconeguda la data, Palestina (s. I)
MORT: S. I , escorxat i crucificat,
Albània del Caicas
(antiga Armènia, actual província de
Van, Turquia)
ICONOGRAFIA:
Ganivet, la seva pell
escorxada i llibre
PAT R O N AT G E :
India Armènia;
enquadernadors,
carnissers,
treballs de la pell
(blanquers)

